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ΓΕΡΜΑΝΙΑ
DEUTS CHLAND

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: ακούγοντας το όνομά της, το μυαλό μας πάει συνήθως σε μια χώρα οικονομικά 
εύρωστη, τεχνολογικά προηγμένη, γεμάτη εργοστάσια και βιομηχανίες, μια χώρα όμως με 
γκρίζα χρώματα. Ας πάμε να γνωρίσουμε τη χώρα αυτή από κοντά,  και κυρίως από την 
πλευρά της ιστορίας και του πολιτισμού. Πρόκειται άλλωστε για μία χώρα που έχει κερδίσει 
τον παγκόσμιο θαυμασμό για πολλούς σημαντικούς ανθρώπους του πνεύματος, της 
φιλοσοφίας, της μουσικής, της αρχιτεκτονικής, του αθλητισμού  και των φυσικών επιστημών, 
ενώ παράλληλα πολλές πόλεις της είναι άξιες θαυμασμού, όχι μόνο για την αρχιτεκτονική, τη 
ρυμοτομία και την ιστορία τους, αλλά και για το πράσινο και τα χρώματά τους.

Ονόματα όπως: M. Luther, J. Gutenberg, A. E instein, S . Freud, J.W. von Goethe, J.C.F.S chiller, Brüder Grimm, Th. 
Mann, B. Brecht, J.S . Bach και πολλοί άλλοι έχουν αναδείξει τη Γερμανία με το έργο και τις διακρίσεις τους.

Πόλεις όπως: Βερολίνο, Μόναχο, Νυρεμβέργη, Χαϊδελβέργη, Στουτγκάρδη, Φρανκφούρτη, Βόννη, Κολωνία, Βρέμη, 
Αννόβερο, Αμβούργο, Δρέσδη, Λειψία και άλλες αποτελούν σημαντικούς τόπους, τους οποίους θα γνωρίσουμε μέσα 
από αυτό το ταξίδι!

Κöln 
(Κολωνία)

 Berlin 
(Βερολίνο) 

München 
(Μόναχο)

3ο Γυμνάσ ιο Τρικάλω ν



Γερμανικές πόλεις και χωριά: Στολίδια μέσα στη 
φύση!
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    Γενικές Πληροφορίες για τη Γερμανία

Η Γερμανία, επίσημα Ομοσ πονδιακή Δ ημοκρατία της 
Γερμανίας (B undes republik  Deuts chland ), είναι μία από τις 
μεγαλύτερες σε πληθυσμό χώρες της Ευρώπης, η πολυπληθέστερη 

χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κινητήρια δύναμή της, και μία 
από τις σημαντικότερες βιομηχανικές και ανεπτυγμένες χώρες του 

κόσμου. 

Η Γερμανία διαιρείται σε δεκαέξι ομόσπονδα κρατίδια, τα λεγόμενα 
Bundesländer (στον ενικό Bundesland). Το κάθε ομόσπονδο 

κρατίδιο έχει τη δική του κυβέρνηση και το δικό του κοινοβούλιο, 
καθώς και τα δικά του σύμβολα (σημαία, εθνόσημο). Ορισμένα 

μάλιστα έχουν το δικό τους εθνικό ύμνο, όπως π.χ. η Βαυαρία. Ο 
αρχηγός του κάθε κράτους κατέχει τον τίτλο του πρωθυπουργού 

(Ministerpräsident).

Από τα δεκαέξι ομόσπονδα κρατίδια, τα τρία αποτελούν κράτη-
πόλεις. Αυτά είναι: η πρωτεύουσα Βερολίνο (Berlin), η δεύτερη 

μεγαλύτερη πόλη και κύριο λιμάνι της χώρας Αμβούργο (Hamburg), 
καθώς και η Βρέμη (Bremen). 

Τα υπόλοιπα δεκατρία κρατίδια είτε αποτελούν την ιστορική συνέχεια 
ανεξαρτήτων γερμανικών κρατών πριν από την ένωση του 1871, είτε 

δημιουργήθηκαν μετά τον Β  ́Παγκόσμιο Πόλεμο.

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται στο πρώτο μέρος οι 
πρωτεύουσες των δεκαέξι κρατιδίων, ακολουθούν άλλες σημαντικές 

πόλεις και τέλος γίνεται αναφορά σε εξέχουσες προσωπικότητες 
που ανέδειξαν τη χώρα της Γερμανίας.



B ADEN -WÜ R TTE M B E RG

S tuttg art

Η Στουτγκάρδη  (Stuttgart) είναι πόλη της νότιας Γερμανίας και πρωτεύουσα του ομόσπονδου κρατιδίου της 
Βάδης – Βυρτεμβέργης. Ο πληθυσμός της είναι περίπου 590.000 κάτοικοι, ενώ αν συμπεριληφθούν και τα 
προάστια φθάνει τα 5.300.000. Είναι η έκτη μεγαλύτερη πόλη της Γερμανίας. Η πόλη είναι χτισμένη σε μια 

εύφορη κοιλάδα και περιβάλλεται από δάση και αμπελώνες, βρίσκεται κοντά στον Μέλανα Δρυμό, στο 
οροπέδιο της Σουαβίας (Schwaben) και στον ποταμό Νέκαρ.

Η Στουτγκάρδη αποτελεί την έδρα μεγάλων βιομηχανικών επιχειρήσεων, όπως η Daimler, η Porsche και η 
Robelt Bosch Gmbh.



B ADE N -WÜ R TTEM B E RG

S tuttg art

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

Χριστουγεννιάτικο παζάρι 
(Weihnachtsbasaar)

Μουσείο της Μερτσέντες 
(Mercedesmuseum)

Μουσείο της Πόρσε 
(Poschemuseum)

Κρατικό Μουσείο του 
Βίρτεμπεργκ 

(Württembergisches 
Landesmuseum) 

Μουσείο της Τέχνης 
(Kunstmuseum)



FR E IS TAAT B AY ER N

M ünchen

Το Μόναχο (München) είναι πόλη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και πρωτεύουσα του 
ομόσπονδου κράτους της Βαυαρίας. Είναι χτισμένη στις όχθες του Ίζαρ, ενός από τους μεγαλύτερους 

παραποτάμους του επάνω ρου του Δούναβη. Μετά το Βερολίνο και το Αμβούργο είναι η τρίτη μεγαλύτερη 
πόλη της Γερμανίας σε πληθυσμό και αποτελεί σημαντικό κόμβο συγκοινωνιών, οδικών, σιδηροδρομικών και 

εναέριων μεταφορών. Είναι επίσης φημισμένο ευρωπαϊκό εμπορικό κέντρο, καθώς και μεγάλο βιομηχανικό 
και πολιτιστικό κέντρο, με τα δύο καλύτερα και πιο φημισμένα πανεπιστήμια της Γερμανίας, το Πανεπιστήμιο 
του Μονάχου και το Πολυτεχνείο του Μονάχου, με μουσεία και με άλλα πολλά ανώτερα καλλιτεχνικά ιδρύματα.



FR E IS TAAT B AY E R N ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

Παλάτι Residenz
(Residenz Palast)

Το Ολυμπιακό Πάρκο 
(Olympiapark)

Το Γερμανικό Μουσείο 
(Deutsches Museum)

H Κρατική Όπερα της 
Βαυαρίας (Staatsoper)

Η Παλιά Πινακοθήκη
 (Alte Pinakothek)

M ünchen



B E R LIN

B erlin

                                               Η Πύλη του Βρανδεμβούργου
                                                 (Brandenburger Tor)

To Βερολίνο βρίσκεται στην ανατολική περιοχή της Γερμανίας, περίπου 70 χλμ. από τα σύνορα με την 
Πολωνία, σε εκτάσεις με επίπεδα υδροφόρα εδάφη.

Ιδρύθηκε το 1237 και στο πέρασμα των χρόνων υπήρξε πρωτεύουσα διαφόρων κρατών. Σήμερα είναι 
πρωτεύουσα της Γερμανίας και η μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη της.

Το 1961 διχοτομήθηκε οριστικά σε Ανατολικό και Δυτικό Βερολίνο με την κατασκευή του Τείχους του 
Βερολίνου. Αυτό κατεδαφίστηκε στις 9 Νοεμβρίου του 1989. Το 1990 έγινε η ενοποίηση της Γερμανίας και το 

Βερολίνο έγινε εκ νέου πρωτεύουσα της Γερμανίας.
 

Η πόλη αποτελεί σημαντικό κόμβο συγκοινωνιών, όπως και οικονομικό και πολιτισμικό κέντρο με πολυάριθμα 
πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, θέατρα, μουσεία και αρχιτεκτονικά μνημεία.



B E R LIN

B erlin

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

Τα απομεινάρια του Τείχους που 
χώριζε το Βερολίνο σε Ανατολικό 

και Δυτικό από το 1961 έως το 
1989 (Berliner Mauer)

Η Νήσος των Μουσείων
(Museuminsel)

Το κτίριο του γερμανικού κοινοβουλίου σήμερα 
(Bundestag)

Ο Πύργος της Τηλεοράσεως
(Fernsehturm)

H Kaiser Wilhelm 
Gedächtniskirche 

στη λεωφόρο Ku΄damm



B R AN DE N B U RG

Pots dam

Το Πότσνταμ ή Πότσδαμ (Potsdam) είναι η πρωτεύουσα του γερμανικού κρατιδίου του Βρανδεμβούργου. Η 
πόλη είναι γνωστή για τα μοναδικά πολιτιστικά τοπία της, ειδικότερα τα πάρκα και το περίφημο ανάκτορο 
"Σανσοσί, (Sanssouci), που έκτισε ο Φρειδερίκος ο Μέγας, και που αποτελεί σήμερα "μνημείο παγκόσμιας 

κληρονομιάς" κατά την ΟΥΝΕΣΚΟ.

Το Πότσδαμ βρίσκεται 26χλμ. νοτιοδυτικά του Βερολίνου. Το διασχίζει ο ποταμός Χάβελ και η πόλη 
χαρακτηρίζεται από μια σειρά διασυνδεδεμένων λιμνών μεταξύ των οποίων η Griebnitzsee, η Templiner See 

και άλλες.

Το Potsdam-Babelsberg είναι ένα από τα κύρια κέντρα της ευρωπαϊκής παραγωγής ταινιών. Το Filmstudio 
Babelsberg συνεργάζεται όλο και περισσότερο με σημαντικές επιχειρήσεις από το Λος Άντζελες. Η ορχήστρα 

"Deutsches Filmorchester Babelsberg" ηχογραφεί συχνά κομμάτια για μουσική επένδυση εγχώριων και ξένων 
κινηματογραφικών ταινιών. Η ορχήστρα παρουσιάζει επίσης πολλές συναυλίες στην αίθουσα συναυλιών 

Nikolaisaal.



B R AN DE N B U RG

Pots dam

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

Το Ανάκτορο Σανσοσί 
(Sanssouci Palast)

Νέο Παλάτι (Neues Palais)
Άγιος Νικόλαος
(Sankt Nikolaus)    Κινηματογραφικά Στούντιο 

Μπάμπελσμπεργ 
(Babelsberg Film Studios)



FR E IE  HAN S ES TADT 
B R E M E N

B remen

Η Βρέμη (Bremen) είναι πόλη στη βόρεια Γερμανία (επίσημο όνομα: Freie Hansestadt Bremen, που σημαίνει 
ελεύθερη χανσεατική πόλη της Βρέμης και αναφέρεται στην ιδιότητα μέλους του στη μεσαιωνική χανσεατική 

ένωση). Πρόκειται για μια εμπορική και βιομηχανική πόλη με μεγάλο λιμάνι στον ποταμό Weser. Η Βρέμη είναι 
μία σύγχρονη πόλη με έντονη ζωντάνια και μεγάλο ναυτικό παρελθόν: σε αυτές τις ρίζες οφείλει η πόλη το 

διεθνή και εξωστρεφή χαρακτήρα της. Οι σχέσεις των ανθρώπων χαρακτηρίζονται από το φιλελευθερισμό και 
την ανοχή που αναπτύχθηκαν με την πάροδο των αιώνων. Αυτό γίνεται αισθητό σε κάθε βήμα: «Είναι όμορφο 
να βρίσκεται κάποιος εδώ!» λένε... Παρατηρεί κανείς τη διατήρηση του παλιού σε συνδυασμό με το καινούριο. 

Αυτή ήταν άλλωστε ανέκαθεν η αρχή για την επιτυχία της Βρέμης.



FR E IE  HAN S ES TADT 
B R E M E N

B remen

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

Το Δημαρχείο 
(Bremer Rathaus)

Το Κλίμαχαους
 (Das Klimahaus)Ιστορικό Μουσείο 

(Historisches Museum)

To Λιμάνι του Μπρέμεν 
(Bremerhaven)

  “Οι Μουσικοί της Πόλης» 
(Die Stadtmusikanten)



FR E IE  U N D  HAN S E S TADT 
HAM B U RG

Hamburg

Η Ελεύθερη και Χανσεατική πόλη του Αμβούργου (Hamburg), είναι η δεύτερη σε πληθυσμό μεγαλύτερη πόλη της 
Γερμανίας. Έχει 1.700.000 περίπου κατοίκους στο κέντρο της και περίπου 4.000.000 στην ευρύτερη μητροπολιτική 

περιοχή. Το Αμβούργο επίσης είναι ένα από τα 16 γερμανικά ομόσπονδα κρατίδια και αποτελεί οικονομικό και 
πολιτισμικό κέντρο ολόκληρης της Βόρειας Γερμανίας. Έχει 2.302 γέφυρες, περισσότερες από όσες η Βενετία και το 

Άμστερνταμ μαζί. Είναι επίσης το μεγαλύτερο λιμάνι της Γερμανίας και ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης.
Παρ’ όλ’ αυτά το Αμβούργο δεν είναι παραθαλάσσιο. Το διασχίζει ο ποταμός Έλβας, 

ο οποίος μετά από 80 χιλιόμετρα εκβάλλει στη Βόρεια Θάλασσα.
Ο αστεροειδής 449 Αμβούργα (449 Hamburga), που ανακαλύφθηκε το 1899, πήρε το όνομά του από την πόλη αυτή.



FR E IE  U N D HAN S E S TADT 
HAM B U RG

Hamburg

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

Το Δημαρχείο
 (Hamburger Rathaus)

Μπίνεναλστερ 
                                 (Binnenalster)

Η Γέφυρα Λόμπαρντσ-μπρίκε
(Lombardsbrücke)

Το Λιμάνι του Αμβούργου
(Hamburger Hafen)



     HE S S E N

Wies baden

Το Βισμπάντεν (Wiesbaden) είναι μια πόλη στο κρατίδιο της Έσσης στη Γερμανία. Ο πληθυσμός της ανέρχεται στους 
280,000 κατοίκους περίπου. Η πόλη είναι μέρος της μητροπολιτικής περιοχής Φρανκφούρτης (Frankfurt Rhein-Main).

Το Βισμπάντεν είναι διάσημο για τις θερμές πηγές και τη SPA του. Οι θερμές πηγές χρησιμοποιήθηκαν αρχικά από 
τους Ρωμαίους. Η επιχείρηση λουσίματος έγινε σημαντική για το Βισμπάντεν κοντά στο τέλος του 14ου αιώνα. Το 

1370, δεκαέξι σπίτια λουτρών ήταν σε λειτουργία. Από 1800, υπήρξαν 2.239 κάτοικοι και είκοσι τρία σπίτια λουτρών. 
Μεταξύ των επισκεπτών στα ελατήρια ήταν ο Γκέτε, ο Ντοστογιέφσκι, ο Βάγκνερ και ο Μπραμς. Στις αρχές του 19ου 
αιώνα ζούσαν στο Βισμπάντεν περισσότεροι εκατομμυριούχοι από ότι σε οποιαδήποτε άλλη πόλη της Γερμανίας.

Εδώ βρίσκεται και το Καζίνο όπου ο Ντοστογιέφσκι έχασε όλα τα χρήματά του, πράγμα που στάθηκε αφορμή για την 
συγγραφή του διάσημου μυθιστορήματός του «Ο παίκτης».



HE S S E N

Wies baden

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

Τελεφερίκ  
(Wiesbaden Nerobergbahn. JPG)

Κούρχαους
(Das Kurhaus Wiesbaden)

Κάστρο Μπίμπριχ
(Wiesbaden Biebrich Schloss)



M EC K LEN B U RG  –  
VOR POM M ER N

S chwerin

Το Σβέριν (Schwerin) είναι η πρωτεύουσα του κρατιδίου του Μεκλεμβούργου - Δυτικής Πομερανίας στη Γερμανία.  
Ο πληθυσμός της ανέρχεται στους 100.000 περίπου κατοίκους.

Το 1358  η πόλη έγινε ένα μέρος του δουκάτου του Μεκλεμβούργου. 
Όταν το κρατίδιο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία επανιδρύθηκε το 1990, 

το Σβέριν έγινε πρωτεύουσα.



     M EC K LEN B U RG  –  
     VOR POM M ER N

S chwerin

                    ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

Πανοραμική θέα του Σβέριν
(Schwerin Panorama)

To Κάστρο του Σβέριν 
(Schloss Schwerin)

Το Θέατρο του Σβέριν
(Theater Schwerin)



N IE DE R S AC HS E N

Hannover

Το Αννόβερο (Hannover), στον ποταμό Λάϊνε (Leine), είναι η πρωτεύουσα του ομόσπονδου κράτους της 
Κάτω Σαξονίας (Niedersachsen), Γερμανία. Το 2000, το Αννόβερο φιλοξένησε την EXPO 2000. 

Ο εκθεσιακός χώρος του Αννόβερου, χάρη στις πολυάριθμες επεκτάσεις του (ειδικά για την EXPO 2000) 
είναι ο μεγαλύτερος στον κόσμο. Κάθε χρόνο διεξάγεται στην πόλη του Αννόβερου η μεγαλύτερη  

Βιομηχανική Έκθεση στον κόσμο, γνωστή ως Hannover Messe.



N IE DE R S AC HS E N

Hannover

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

EXPO 2000 Hannover

Κέντρο Αννόβερου
(Das Zentrum von Hannover)

Το Νέο Δημαρχείο
(Das Neue Rathaus)



N OR DHE IN  - WE S TFALLEN

Düs s eldorf

Το Ντίσελντορφ (Düsseldorf) είναι πόλη της Γερμανίας και πρωτεύουσα του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας - 
Βεστφαλίας. Έχει πληθυσμό περίπου 590.000 κατοίκους. Το 1882 ξεπέρασε τους 100.000 κατοίκους. 

Το όνομα της πόλης προέρχεται από τον ποταμό Ντίσελ, ο οποίος διασχίζει την πόλη. Στην ακριβή μετάφραση από τα 
γερμανικά στα ελληνικά το "Ντίσελντορφ" σημαίνει "χωριό του Ντίσελ". 

Είναι ένα από τα μεγαλύτερα πολιτιστικά, αλλά επίσης και οικονομικά και διοικητικά κέντρα του κρατιδίου. Αρκετή 
σπουδαιότητα έχει επίσης η εμπορική δραστηριότητα του Ντίσελντορφ. Το λιμάνι του Düsseldorf στο Ρήνο, προσιτό και 

για ωκεανοπόρα πλοία, αποτελεί διέξοδο για τα γεωργικά προϊόντα και τα μεταλλεύματα της κοιλάδας του Βούπερ.  



   N OR DHE IN  - WE S TFALLEN

 Düs s eldorf

Χριστουγεννιάτικη Αγορά
(Weihnachtsmarkt)

Λιμάνι Μέντιεν
(Medienhafen)

Μπούργκπλατς
(Burgplatz)



R HE IN LAN D - PFALZ

    M a inz

To Μάιντς (Mainz, στα ελληνικά αποδιδόταν ως Μαγεντία) είναι η πρωτεύουσα του κρατιδίου της Ρηνανίας – 
Παλατινάτο στην Γερμανία. Ο πληθυσμός της ανέρχεται στους 200.000 περίπου κατοίκους. Το Μάιντς, βρίσκεται στις 

αριστερές όχθες του ποταμού Ρήνου, απέναντι από την ένωση με τον παραπόταμο Μάιν.
Η πόλη αποτελείται από 15 δημοτικά διαμερίσματα. 

Έως το 1945, οι περιοχές Bischofsheim (τώρα μια ανεξάρτητη πόλη), Ginsheim και Gustavsburg 
(που αποτελούν από κοινού μια ανεξάρτητη πόλη) ανήκαν στο Μάιντς. Τα πρώην προάστια Amöneburg, Kastel, και 
Kostheim διαχωρίζονται τώρα από την πόλη του Βίσμπαντεν (στις βόρειες όχθες του ποταμού). Χωρίστηκαν από το 

Μάιντς όταν ο Ρήνος έγινε το σύνορο μεταξύ της γαλλικής ζώνης κατοχής (σήμερα κρατίδιο Ρηνανία - Παλατινάτο) και 
της αμερικανικής ζώνης κατοχής (σήμερα Έσση) το 1945. 

Η πόλη είναι έδρα του κρατικού τηλεοπτικού σταθμού ZDF. 
Στο Μάιντς γεννήθηκε ο Γουτεμβέργιος.



R HE IN LAN D - PFALZ

  M a inz

Καθεδρικός Ναός Μάιντς 
(Mainzer Dom)

Κρατικό Θέατρο
(Mainzer Staatstheater)

Παλιά Πόλη
(Altstadt)



S AAR LAN D

S aarbrücken
Σάαρμπρυκεν (Saarbrücken) είναι η πρωτεύουσα του κρατιδίου του Σάαρλαντ στη Γερμανία.  Ο πληθυσμός 

της ανέρχεται στους 180.000 περίπου κατοίκους. Η πόλη βρίσκεται στην καρδιά μιας μητροπολιτικής περιοχής 
ενός περίπου εκατομμύριου κατοίκων. Το Σάαρμπρυκεν ήταν το βιομηχανικό κέντρο της περιοχής, με μεγάλα 
αποθέματα άνθρακα. Τα εργοστάσια που έδρευαν στην πόλη παρήγαγαν σίδηρο και χάλυβα, μπύρα, οπτικά 

όργανα, μηχανήματα εν γένει και δομικά υλικά.
Εν τούτοις, κατά τη διάρκεια των προηγούμενων δεκαετιών η βιομηχανική σημασία του Σάαρλαντ μειώθηκε, 

δεδομένου ότι είναι πολύ φτηνότερο, ακόμη και για τις γερμανικές επιχειρήσεις, 
να εισαγάγουν τον άνθρακα από χώρες χαμηλότερου εργατικού κόστους, 

αντί να βασίζονται στον εντός Γερμανίας εξορυσσόμενο άνθρακα.



S AAR LAN D

  
S aarbrücken

Χριστουγεννιάτικη Αγορά
(Weihnachtsmarkt)

Εκκλησία και Πλατεία του Λουδοβίκου
(Ludwigskirche und Ludwigsplatz)

        Παλιά Γέφυρα και Εκκλησία Σλοσκίρχε
(Alte Brücke und Schlosskirche)



FR E IS TADT S AC HS E N

   D res den

Η Δρέσδη (Dresden) είναι η πρωτεύουσα του ομόσπονδου κράτους της Σαξωνίας στη Γερμανία. Η Δρέσδη βρίσκεται σε 
μια κοιλάδα του ποταμού Έλβα και έχει πληθυσμό πάνω από 490.000 κατοίκους. 

Η πόλη έχει μακροχρόνια ιστορία ως κύρια και βασιλική κατοικία για τους βασιλείς της Σαξωνίας. Η ετυμολογική 
επεξήγηση του ονόματος περιγράφει τους ανθρώπους που ζουν στο παραποτάμιο δάσος και μάλιστα το σημερινό 

όνομα της πόλης έχει τις ρίζες του σε αυτόν τον όρο. 
Η καταστροφή που υπέστη από τους βομβαρδισμούς του Β' Παγκοσμίου Πολέμου ήταν ολοκληρωτική και οδήγησε σε 

μία θεμελιακή ανανέωση που άλλαξε κατά πολύ το πρόσωπο της πόλης. 
Επίσης σημείο καμπής για την πόλη χαρακτηρίζεται η ένωση της ανατολικής με τη δυτική Γερμανία που τοποθετείται 

στις αρχές της δεκαετίας του 90'.



FR E IS TADT S AC HS E N

  Dres den

Εκκλησία Χόφκιρχε
(Hofkirche)

Η Όπερα της Δρέσδης
(Die Semperoper Dresden)

Παλάτι Τσβίνγκερ
(Der Dresdner Zwinger)



    S AC HS E N -AN HALT

M ag deburg

Το Μαγδεβούργο (Magdeburg ) είναι πόλη στη Γερμανία και η πρωτεύουσα του κρατιδίου της Σαξωνίας – Άνxαλτ. 
Είναι χτισμένο στις όχθες του ποταμού Έλβα και είναι ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια του. 

Ο πληθυσμός της ανέρχεται στους 230.000 κατοίκους περίπου. 
Έγινε πρωτεύουσα του κρατιδίου μετά την επανένωση των δύο Γερμανιών το 1990. 

Στην πόλη έχει έδρα ο αθλητικός σύλλογος Ελλάς Μαγδεβούργου.



S AC HS E N -AN HALT

  M ag deburg

Μοναστήρι 
(Kloster Unserer Lieben Frauen)

Καθεδρικός Ναός 
(Magdeburger Dom)

Χούν-ντερτ-βάσσερ
(Hundertwasser)



S C HLE S WIG  - HOLS TE IN

   K iel 

Το Κίελο (Kiel), η πρωτεύουσα του κρατιδίου Σλέσβιχ-Χόλσταϊν και σημαντική πόλη για τη ναυπηγική και τη ναυσιπλοΐα 
για πολλά χρόνια, σφραγίζεται σήμερα από ένα δραστήριο φοιτητικό στιλ, έναν ανέμελο τρόπο ζωής και αστικό προφίλ. 
Αυτό γίνεται αισθητό λόγω της όμορφης θέσης του Κίελου στον ομώνυμο κόλπο και του μοντέρνου, ευρύχωρου κέντρου 

της πόλης, όπως στην οδό Dänische Straße, γνωστή και ως «το καλό σαλόνι του Κίελου». 
Εκεί μπορεί να δει κανείς πολλά διατηρημένα κτίρια από την εποχή της ίδρυσης της πόλης.

Αποτελεί σημαντικό λιμάνι και πύλη προς τη Σκανδιναβία 



S C HLE S WIG  - HOLS TE IN

  K iel 

Παραλία του Κίελου 
(Strand in Kiel)

Ιστιοπλοΐα στο Κίελο
(Segeln in Kiel)

Εναέρια άποψη του κέντρου του Κίελου
(Kieler Stadtzentrum)



FR E IS TAAT 
THÜ R IN G EN

     E rfurt
 

Η Ερφούρτη (Erfurt ) είναι η πρωτεύουσα του κρατιδίου της Θουριγγίας στη Γερμανία. 
Ο πληθυσμός της ανέρχεται στους 200.000 περίπου κατοίκους.

Μετά από την επανένωση της Γερμανίας, η Ερφούρτη είναι η πλησιέστερη πρωτεύουσα 
στο γεωγραφικό κέντρο της χώρας. Βρίσκεται στο νότιο μέρος του Thüringer Becken, 

μέσα στην ευρεία κοιλάδα του ποταμού Γκέρα (Gera), ο οποίος είναι παραπόταμος του Ούνστρουτ (Unstrut). 
Στο νότο η πόλη περιβάλλεται από λόφους που καλύπτονται από δάση. 

Σημαντικό αξιοθέατο είναι ο Πύργος του Wartburg.



    FR E IS TAAT THÜ R IN G E N

      E rfurt
 

Κτίριο «Τσουμ Μπράιτεν Χέρντ» στην Αγορά Φίσμαρκτ  
(Das Haus “Zum Breiten Herd” auf dem Fischmarkt)

Καθεδρικός Ναός
(Erfurter Dom)

Άγαλμα του Μαρτίνου Λούθηρου
(Martin Luther)



ΑΛ ΛΕ Σ  ΣΗΜ ΑΝ ΤΙΚ Ε Σ  Π ΟΛ Ε ΙΣ

   
 

Insel Rügen

Heidelberg

Frankfurt

Kassel

Cottbus

Koblenz

Ulm

Mannheim

Bonn Schwelm Nürnberg

Leipzig Κöln



  B onn

 Η Βόννη  (Bonn) είναι πόλη της Γερμανίας, 
χτισμένη και στις δυο όχθες του Ρήνου. Η 
πόλη έχει μια ιστορία πάνω από 2.000 
χρόνια και έτσι είναι από τις αρχαιότερες 
πόλεις της Γερμανίας.

Από το 1949 μέχρι το 1990 η Βόννη ήταν 
πρωτεύουσα της Δυτικής Γερμανίας και 
μέχρι το 1999 έδρα της κυβέρνησης της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. 
Μετά την εγκατάσταση της κυβέρνησης στη 
νέα πρωτεύουσα το Βερολίνο, παρέμειναν 
έξι υπουργεία με κύρια έδρα την Βόννη.

Το τετράγωνο με τα πρώην κυβερνητικά 
κτίσματα έχει αλλάξει ριζικά όψη. Έχουν 
δημιουργηθεί τα κεντρικά γραφεία από 
μεγάλες γερμανικές επιχειρήσεις, το 
«Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Βόννης» και 
στο χώρο αυτό έχουν μεταφερθεί τα κεντρικά 
καθώς και το ραδιοφωνικό τμήμα της 
Ντόιτσε Βέλλε (Deutsche Welle). 

Αξιοθέατο είναι το πρώην κοινοβούλιο. 
Επίσης η Βόννη φημίζεται για το 
πανεπιστήμιό της.

N OR DH E IN  - WE S TFALLE N



 C ottbus
 

Το Κ όττμπους (C ottbus ) είναι 
μία πανεπιστημιούπολη στο 
κρατίδιο Μπράντενμπουργκ στη 
Γερμανία και βρίσκεται 125 χλμ 
νοτιοανατολικά του Βερολίνου, στον 
ποταμό Σπρε (S pree). 

Στην πόλη μπορεί κανείς να 
θαυμάσει σημαντικά αξιοθέατα 
όπως την Παλιά Πόλη και την 
αναμνηστική πλάκα στη θέση του 
Παλαιού Εβραϊκού Νεκροταφείου.

B R A N DE N B U R G



    
  Frankfurt
 
Η Φραγκφούρτη  (Frankfurt am Main)  είναι η 
πέμπτη μεγαλύτερη πόλη της Γερμανίας.  
Βρίσκεται στον ποταμό Μάιν και έχει πληθυσμό 
περίπου 650.000 κατοίκους.

Η Φραγκφούρτη είναι γνωστή για τους 
ουρανοξύστες της και είναι η μόνη ευρωπαϊκή 
πόλη που επιτρέπει να κτιστούν ουρανοξύστες 
μέσα στο ιστορικό κέντρο της πόλης, και 
μάλιστα διαθέτει σημαντικό αριθμό 
ουρανοξυστών. Για το λόγο αυτό το κέντρο της 
πόλης ονομάζεται Main-Manhattan ή 
Mainhattan, όνομα που παραπέμπει στο 
Manhattan της Νέας Υόρκης.

Ε ίναι το σημαντικότερο οικονομικό κέντρο της 
Γερμανίας αλλά και ένα από τα μεγαλύτερα της 
Ευρώπης. 

Στη Φρανκφούρτη διεξάγεται κάθε χρόνο η 
μεγαλύτερη Διεθνής Έκθεση Βιβλίου 
(Buchmesse).

Αποτελεί έδρα του Γερμανικού Χρηματιστηρίου 
(Deutsche Börse AG), της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας και πολλών άλλων 
τραπεζών, όπως η Ντόιτσε Μπανκ (Deutsche 
Bank) και η Κομέρτσμπανκ (Komerzbank).

HE S S E N



 
 

Η Χαϊδελβέργη  (Heidelberg) είναι μια 
γραφική πόλη της Γερμανίας, χτισμένη στις 
όχθες του ποταμού Νέκαρ (Neckar). 

Στο παρελθόν αποτελούσε ένα κέντρο του 
γερμανικού ρομαντισμού, ενώ σήμερα 
αποτελεί έναν από τους κυριότερους 
τουριστικούς προορισμούς, κυρίως χάρη 
στα γραφικά ερείπια του παλατιού, την 
παλιά πόλη (Altstadt), το ποτάμι και τα 
άλλα της αξιοθέατα. 
Ιδιαίτερα γνωστό είναι το πανεπιστήμιο, το 
οποίο ιδρύθηκε το 1386 μ.Χ. και είναι το 
παλαιότερο της Γερμανίας.

Τα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης 
είναι το Παλάτι, χτισμένο στις πλαγιές του 
βουνού Königstuhl, ο δρόμος των 
φιλοσόφων, από τον οποίο έχει κανείς την 
πιο ωραία θέα της πόλης, η παλιά πόλη με 
τον πεζόδρομο, που θεωρείται ο 
μεγαλύτερος της Γερμανίας και ένας από 
τους μεγαλύτερους της Ευρώπης με μήκος 
1,6 χμ. και με πολλά εμπορικά 
καταστήματα, όμορφα δρομάκια με 
εστιατόρια και καφετέριες. 

Στην πόλη κυριαρχούν πολλές μεσαιωνικές 
και νεώτερης περιόδου εκκλησίες, όπως η 
εκκλησία του Αγίου Πνεύματος.

Heidelberg
B ADE N -WÜ R TTEM B E RG



 K as s el
 

Το Κάσσελ  (Kassel, έως το 1926 
επίσημα Cassel) είναι πόλη της 
κεντρικής Γερμανίας, χτισμένη στον 
ποταμό Φούλντα (Fulda) στο βόρειο 
τμήμα του κρατιδίου της Έσσης και 
βρίσκεται μόλις 70 χλμ. από το 
γεωγραφικό κέντρο της Γερμανίας. 
Η πόλη έχει περίπου 200.000 
κατοίκους Το Κάσσελ φημίζεται για 
τις εκθέσεις τέχνης Ντοκουμέντα 
(Documenta). 

Το μεγαλύτερο και σημαντικότερο 
αξιοθέατο της πόλης είναι το 
Ανάκτορο Βίλχελμσχέε (S chloss 
W ilhelmshöhe). Το παλάτι σήμερα 
εκθέτει συλλογές πινάκων 
ζωγραφικής με έργα παλαιών 
γερμανών καλλιτεχνών και 
διάσημων καλλιτεχνών του μπαρόκ.

Στο μεγαλόπρεπο πάρκο μπορεί να 
θαυμάσει κανείς το Μνημείο του 
Ηρακλή (Herkulesmonument). 

H ES S E N



 K oblenz
 

Το Κόμπλεντς (Koblenz)  είναι 
πόλη στη νοτιοδυτική Γερμανία 
στις όχθες του Ρήνου και του 
Μόζελ. Μετά από το Μάιντς και 
το Λούντβιχσχαφεν, είναι η 
τρίτη μεγαλύτερη πόλη της 
Ρηνανίας-Παλατινάτου.

Τα μεγαλύτερα αξιοθέατα του 
Koblenz είναι η Παλιά Πόλη , 
το Μνημείο στο Deutsches 
Eck, το άγαλμα του 
αυτοκράτορα Γουλιέλμου της 
Γερμανίας και η Βασιλική του 
Αγίου Κάστωρος.

Οι μεγαλύτερες 
προσωπικότητες που 
κατάγονται από το Koblenz 
είναι ο Φρίντριχ φον Γκέρτνερ 
(1791-1847), ο οποίος ήταν 
αρχιτέκτονας και ο Κλέμενς 
φον Μέττερνιχ (1773-1859), ο 
οποίος ήταν πρίγκιπας.

R HE IN LAN D - PFALZ



   K öln
 

Η Κολωνία  (Köln) είναι η τέταρτη 
μεγαλύτερη πόλη της Γερμανίας μετά το 
Βερολίνο, το Αμβούργο και το Μόναχο και η 
μεγαλύτερη πόλη του κρατιδίου της Βόρειας 
Ρηνανίας –  Βεστφαλίας) (Nordrhein-
Westfalen). 

Η Κολωνία είναι χτισμένη και στις δυο όχθες 
του ποταμού Ρήνου. Η Κολωνία είναι από το 
1988 αδελφοποιημένη με τη Θεσσαλονίκη.

Σήμα κατατεθέν της Κολωνίας είναι ο 
καθεδρικός ναός Kölner Dom, ο οποίος είναι 
χαρακτηριστικός για τους δύο ψηλούς 
τρούλους γοτθικού ρυθμού. 

Επίσης ιδιαίτερα φημισμένο είναι το 
καρναβάλι της Κολωνίας, εφάμιλλο αυτού 
της Πάτρας στην Ελλάδα. 

Η παλιά πόλη της Κολωνίας αποτελεί επίσης 
ένα σημαντικό αξιοθέατο της πόλης.

N OR DHE IN  - WES TFA LLE N



   Leipzig
 

Η Λειψία  (Leipzig) είναι η μεγαλύτερη 
πόλη του ομόσπονδου κράτους της 
Σαξωνίας στη Γερμανία, γνωστή και για 
την ομώνυμη Μάχη της Λειψίας. Το 
όνομα προέρχεται από την σλάβικη 
λέξη Lipsk (οικισμός με φλαμουριές). Ο 
πληθυσμός της Λειψίας είναι σήμερα 
περίπου 510.000 κάτοικοι.

Από τους παλαιούς καιρούς η Λειψία 
είχε μια μεγάλη ελληνική κοινότητα. 
Έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διάδοση 
της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας 
ως πανεπιστημιούπολη και πόλη του 
βιβλίου. 

Μετά τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο 
πολλοί πολιτικοί πρόσφυγες βρήκαν 
στη Λειψία τη δεύτερή τους πατρίδα. 
Από το 1990 η δράση των Ελλήνων 
στην πόλη έγινε ακόμη πιο έντονη και 
επεκτάθηκε κυρίως στους τομείς του 
εμπορίου και της μαζικής εστίασης.

FR E IS TA DT S AC H S E N



M annheim
 

Το Μάνχαϊμ  (Mannheim) είναι πόλη της 
νότιας Γερμανίας στα βορειοδυτικά του 
ομόσπονδου κρατιδίου της Βάδης-
Βυρτεμβέργης με πληθυσμό περίπου 
300.000 κατοίκους. 
Ε ίναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του 
κρατιδίου μετά την πρωτεύουσα 
Στουτγκάρδη,  χτισμένη στη δεξιά όχθη 
του Ρήνου, εκεί που συναντιέται με τον 
ποταμό Νέκαρ. 
Στην αριστερή όχθη του ποταμού Ρήνου 
βρίσκεται η εξίσου μεγάλη πόλη 
Λούντβικσ-χάφεν (Ludwigshafen). 
Σύμβολο της πόλης Μάνχαϊμ είναι ο 
Wasserturm  (ο πύργος νερού), που 
βρίσκεται ανατολικά του κέντρου της 
πόλης.
Το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο 
κατασκευάστηκε στο Μάνχαϊμ από τον 
Καρλ Μπεντς το 1885.

B ADE N -WÜ R TTE M B E R G



 
Ν ürnberg

Η Ν υρεμβέργη (N ürnberg ) είναι πόλη της 
Γερμανίας και βρίσκεται στο ομόσπονδο κρατίδιο 
της Βαυαρίας, στην κοιλάδα του ποταμού 
Πέγκνιτς (Pegnitz) και σε απόσταση περίπου 140 
χιλιομέτρων, προς τα βόρεια, από το Μόναχο. Ο 
πληθυσμός της είναι περίπου 500.000 κάτοικοι. 

Πρόκειται για μία πόλη ξεχωριστού κάλους, 
διάσημη για την ιστορία της και τα αξιοθέατά της. 

Η φημισμένη Χριστουγεννιάτικη αγορά της 
πόλης, γνωστή ως Nürnberger  
Christkindlesmarkt αποτελεί ένα από τα σημεία 
αναφοράς της πόλης. 

Άλλα αξιοθέατα της Νυρεμβέργης είναι το 
Γερμανικό Εθνικό Μουσείο (Germanisches 
Nationalmuseum), το Μουσείο Παιχνιδιών 
(S pielzeugmuseum), τα Ανάκτορα στο 
Dutzendteich και τα Δικαστήρια, όπου έγινε η 
γνωστή Δίκη της Νυρεμβέργης.

FR E IS TAAT B AY E R N
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   Rüg en 
 

Το νησ ί  Ρ ίγκεν (Rüg en)  στη Γερμανία 
έχει γίνει ένας παράδεισος στη Βαλτική 
Θάλασσα με θεαματικά τοπία, όπου 
κυριαρχούν η οξιά και τα λευκά βράχια 
κιμωλίας. 

Ε ίναι το μεγαλύτερο νησί της Γερμανίας με 
έκταση 926,4 τ.χλμ.. Το νησί έχει περίπου 
77.000 κατοίκους με πρωτεύουσα τη 
μεγαλύτερή του πόλη, το Μπέργκεν 
άουφ Ρίγκεν (Bergen auf Rügen), με 
πληθυσμό  14.000 κατοίκους περίπου. 

Τα πιο διάσημα και δημοφιλή αξιοθέατα στο 
Rügen είναι η παραλία Στραντ φον Ζέλιν 
(S trand von S ellin) και το δάσος οξιάς με 
μονοπάτια πεζοπορίας και διαδρομές για 
ποδήλατο. Ολόκληρο το νησί είναι πολύ 
φιλικό προς τους ποδηλάτες. 

Τα παραθαλάσσια θέρετρα του νησιού, Binz, 
S ellin και Göhren προσελκύουν τους 
τουρίστες με τις απίστευτα όμορφες, 
αμμώδεις παραλίες τους και με τα 
πανέμορφα τοπία τους. 

Το Kap Arkona είναι ένα μεγάλο και όμορφο 
βουνό με λευκά βράχια από κιμωλία.

  M E C K LE N B U R G  –  
   VOR POM M ER N



  U lm
 
B ADE N -WÜ R TTEM B E R G

Το Ουλμ  είναι πόλη της νότιας 
Γερμανίας που βρίσκεται στο 
κρατίδιο της Βάδης-
Βυρτεμβέργης. 

Ε ίναι χτισμένη στην δυτική 
όχθη του Δούναβη με  130.000 
περίπου κατοίκους. 

Μαζί με το Νέο-Ουλμ (Neu-
Ulm), που είναι χτισμένο στην 
άλλη όχθη του ποταμού και 
ανήκει στη Βαυαρία, ο αριθμός 
φτάνει περίπου τους 175.000.

Το Ουλμ είναι γνωστό για τον 
καθεδρικό ναό του Ulmer 
Münster, που είναι ο ψηλότερος 
στον πλανήτη (162μ.). 

Ε ίναι επίσης η γενέτειρα του 
σημαντικότερου φυσικού του 
20ού αιώνα, Άλμπερτ Άινσταϊν.
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